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Captações Financeiras
Sustentáveis

Nova Abordagem em Estruturações Financeiras

CAPTAÇÃO DE 
NOVOS RECURSOS

REESTRUTURAÇÃO
DE DÍVIDAS

SUSTENTABILIDADE 
DOS INVESTIMENTOS

RESPONSABILIDADE 
EM INVESTIMENTOS

EMPREENDEDOR
- Fontes diferenciadas de recursos - Mensuração de riscos não tradicionais

- Mitigação de risco reputacional

- Projetos transparentes e consistentes

- Modelagem para cada tipo de investidor

- Negociação com o investidor

INVESTIDOR



Identificação de fontes diferenciadas 
de capital

A INVESTA auxilia os clientes a identificar 
riscos que, normalmente, não são objeto das 
avaliações tradicionais de responsabilidade 
socioambiental, seja para crédito, fusão ou 
aquisição.

Oportunidades de investimento 
com  transparência e consistência. 

Riscos Complementares

Modelagem adequada a cada tipo de 
investidor

REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS RESPONSABILIDADE EM INVESTIMENTOS

Avaliação das alternativas disponíveis:

- Fusão e Aquisição

Estruturação financeira da operação

Coordenação do processo de captação

Revisão do valuation, objetivando a maximização 
de valor

Suporte técnico-financeiro na negociação com os 
investidores

- Dação em Pagamento
- Recuperação Judicial 
- Outros 

Estruturação da  negociação com credores:

- Alongamento de Prazo
- Alteração garantias

- Dívida 
- Participação acionária

- Descontos
- Revisão de encargos
- Outros 

Condução das negociações

SUSTENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

- Ambientais

- Sociais

- Governança

- Reputacionais

CAPTAÇÃO DE NOVOS RECURSOS
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Banco Central - Resolução 4327 - 
Obrigação de implementar Políti-
ca de Responsabilidade Socioam-
biental (PRSA).

Regras, documentações e relató-
rios, segundo critérios do IFC, a 
serem implementados em project 
finance.

Iniciativa de investidores institu-
cionais e da ONU, para nortear o 
mercado financeiro nas questões 
ambientais, sociais e de gover-
nança.

A INVESTA assessora as institui-
ções financeiras a desenvolver e 
implementar sistemas, rotinas e 
procedimentos que possibilitem 
identificar, classificar, avaliar, 
monitorar, mitigar e controlar o 
risco socioambiental.

A INVESTA assessora os investi-
dores na classificação e na avalia-
ção das operações conforme seu 
risco socioambiental,  no monito-
ramento independente do 
processo e na elaboração do 
Plano de Gestão.

A INVESTA assessora os investi-
dores no cumprimento dos 
princípios de responsabilidade 
socioambiental e governança na 
análise de investimentos, no esta-
belecimento de políticas e práti-
cas transparentes de responsabi-
lidade socioambiental e de gover-
nança nas  empresas investidas.

- Mensuração de riscos não tradicionais

- Mitigação de risco reputacional

- Projetos transparentes e consistentes
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Produtos mais Saudáveis e Ecônomicos

Avaliação de Sustentabilidade de Produto

info@SustentaX.com.br

Centrais de Geração de Energia e Utilidades 
Operação e Manutenção Sustentáveis
Menores Custos com Logevidade Patrimonial

Estruturação Financeira & Captação de Recursos
Reestruturação de Dívidas
Sustentabilidade e Responsabilidade em Investimentos

Sustentabilidade Empresarial
Sustentabilidade de Fornecedores

Sustentabilidade da Cadeia     

Sustentabilidade de Negócios Imobiliários
Empreendimentos mais Desejados e Competitivos
Mitigação de Riscos de Desenvolvimento

Estrutura CRI Estrutura CCB

A INVESTA Capital estrutura, financeiramente, projetos que 
necessitam de capital para seu desenvolvimento sustentável.  
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A INVESTA Capital tem por propósito:
 
* Avaliação e originação de negócios sustentáveis para investidores privados, institucionais e           
empresas 
* Aquisição, fusão e venda de empresas
 
* Captação de recursos para empresas
* Estruturação de negócios empresariais sustentáveis
* Acordos estratégicos e Joint-Ventures
   

A INVESTA realiza seu trabalho de forma independente e sem conflitos de interesse ao não realizar 
serviços de auditoria e nem estar ligada a nenhum banco, financeira ou fundo de investimento, 
possuindo um portfólio de demandas de diferentes grupos investidores interessados em aportar 
recursos, no Brasil, em negócios específicos, nos seguintes setores: Agronegócio, Educacional, 
Energia, Financeiro, Imobiliário, Industrial, Infraestrutura, Logística, Óleo e Gás, Saúde, Seguro, TIC, 
Turismo e Varejo, em operações de, no mínimo, US$ 10 MM, acima de US$ 100 MM e, também, 
acima de US$ 250 MM.
 


